KOTISAIRAALA TEHOSA
Sosterin kotisairaalalla (Tehosa) tarkoitetaan asiakkaan
kotona annettavaa, lääkärijohtoista, moniammatillista,
määräaikaista tehostettua kotisairaanhoitoa, jonka
toteuttamisesta vastaa kotisairaalan oma henkilöstö.
Kotisairaalassa annetaan sairaalatasoista sairaanhoitoa
silloin, kun asiakkaan hoito ei vaadi jatkuvaa
sairaalaseurantaa.
Asiakas tulee kotisairaalaan lääkärin lähettämänä ja
asiakkaan potilastiedoissa on kaikki tarvittavat ohjeet
jatkohoitoon.
Asiakkaan hoito suunnitellaan yksilöllisesti hoidon tarpeen
mukaan.

Kotisairaalan asiakkuuden kriteerit
Kotisairaalan asiakkuuden kriteereinä on, että asiakkaan
hoito vaatii sairaalahoitoa, mutta asiakkaan sairaus on
sellainen, että sitä voidaan turvallisesti hoitaa myös
kotona. Kotisairaalaa voidaan käyttää asiakkaalla
tavanomaisen osastohoidon vaihtoehtona tai sairaalan
osastolla tapahtuvan hoitojakson lyhentämiseksi, mikäli
• Asiakas selviää päivittäisistä toiminnoistaan kotona tai
perushoito /hoiva voidaan järjestää omaisten tai
käytettävissä olevien kotiin annettavien palveluiden
avulla.
• Asiakas itse tai hänen kanssaan asuvan henkilön on
kyettävä tarvittaessa hälyttämään ulkopuolista apua.
• Hoidon onnistuminen kotona edellyttää asiakkaan
sitoutumista hoitoonsa ja päihteettömyyttä.

•

Hoito on toteutettavissa 1-4 kertaa päivässä
Savonlinnan kantakaupungissa, Kerimäellä ja
Punkaharjulla sekä Enonkoskella (noin 40 km säteellä
Savonlinnan keskussairaalasta).

Maksut
•
•
•

•

Sairaanhoitajan kotikäynti 12,20 € / vrk
Maksu kerryttää laitoshoidon maksukattoa (1.1.22).
Asiakkaat, jotka ovat säännöllisen kotihoidon
piirissä tai asuvat tehostetussa palveluasumisessa
käyntimaksu kuuluu normaaliin
kuukausihoitomaksuun.
Asiakasmaksu sisältää:
- Lääkehoidon, jota tarvitaan asiakkaan
kotisairaalaan johtaneen äkillisen sairauden
hoitoon esim. suonensisäinen antibioottihoito ja
akuuttiluonteinen kipulääkitys.
- Pitkäaikaislääkityksen kustannuksista asiakas
vastaa itse.
- Hoitoon liittyvät näytteet kotikäyntien
yhteydessä.
- Asiakkaan tarvitsemat sairaanhoitotarvikkeet ja
apuvälineet hoitotarvikejakelu- ja
apuvälineohjeistusten mukaisesti.

YHTEYSTIEDOT

KOTISAIRAALA TEHOSA
YHTEYDENOTOT KLO 7 - 21
Puhelin 044 417 2877

KOTISAIRAALA TEHOSA

(klo 21-7 puhelimeen vastaa kotihoidon yöpartio)

Toivomme, että kerrotte meille hoitoon liittyvät toiveenne
käydessämme!
Ja lisäksi toivomme, etteivät rakkaat lemmikkinne ole
käyntimme aikana hoitotilassa!

Esimerkkejä käyntiajoista:
-Antibioottihoito x3/päivä: Aamu klo 7.30-9,
päivä klo14-16, ilta klo 19.30-21.30
-Antibioottihoito x2/päivä: Aamu klo 7.30-9.30,
ilta klo 19-21.30
-Kerran päivässä tapahtuvat käynnit esim. haavanhoidot,
sovitaan asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti.

SAVONLINNA

___________________________________________________

Esite asiakkaille ja läheisille

___________________________________________________
Päivitetty 1/2022

